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Miljö- och klimatstrategin beskriver hur Karlstad ska växa och samtidigt vara en ekologiskt hållbar stad. Den är 
en av tre hållbarhetsstrategier som vägleder kommunen i arbetet med att nå de övergripande målen i strategisk 
plan och sträva mot visionen Livskvalitet Karlstad 100 000.

Vi följer upp miljö- och klimatstrategins mål och delmål med hjälp av olika mått för att se om vi är på rätt 
väg. Måtten är här samlade i en tabell.

Kommentar till tabellen 

Vid andel är enheten procent om inget annat anges. Ett streck (–) i tabellen innebär att siffror saknas. Det kan  
bero på att statistiken inte är publicerad ännu, att ingen mätning gjordes det året eller att vi av olika skäl inte har 
uppgifterna. Gråtonade siffror innebär ett tidsseriebrott på grund av en något förändrad mätmetod och/eller en 
förändrad källa, vilket försvårar jämförbarheten över tid. För några av målen saknas det i dagsläget lämpliga mått.

Detta dokument uppdateras en gång om året och statistiken är den senaste som publicerats fram till och med 
sista februari 2016.

Förkortningar som förekommer i texten:

BUF – Barn- och ungdomsförvaltningen
KLK – Kommunledningskontoret
MF – Miljöförvaltningen
RUS –  Regional Utveckling och Samverkan  

i miljömålssystemet

SBF – Stadsbyggnadsförvaltningen
SCB – Statistiska centralbyrån
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet
TFF – Teknik- och fastighetsförvaltningen
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KLIMAT OCH LUFT 2011 2012 2013 2014 2015

Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent 
mellan 2008 och 2020

Utsläpp av växthusgaser från transporter, ton koldioxidekvivalenter (RUS) 174 000 166 000 161 000 – –

Utsläpp av växthusgaser från energiförsörjning, ton koldioxidekvivalenter 
(RUS) 46 000 50 000 37 000 – –

Den totala mängden hushållsavfall per person ska inte öka från år 2010  
till år 2020

Total mängd hushållsavfall i kilo per person (Karlstads Energi AB) 534 528 548 537 543

Minst 40 procent av allt hushållsavfall i Karlstad ska materialåtervinnas eller 
behandlas biologiskt år 2015 och minst 45 procent år 2020

Andel hushållsavfall som materialåtervinns eller behandlas biologiskt 
(Karlstads Energi AB) 36 38 40 40 40

Elanvändning i Karlstad ska minska med 5 procent från 2008 till 2015,  
och med 10 procent från 2008 till 2020

Total elförbrukning i gigawattimmar (SCB) 797 803 785 – –

Andelen resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020

Antal bussresor med Karlstadsbuss per invånare1 och år (Karlstadsbuss) 89,1 91,0 93,4 93,7 96,0

Andelen resor med gång- och cykeltrafik ska öka, från 30 procent år 2004 
(RVU 04) till 35 procent 2015 och 40 procent 2020

Antal gånger cyklister passerat cykelmätstationerna i Karlstad (TFF) 730 406 812 867 850 196 844 737 881 900

Luften i Karlstads kommun ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas

Kvävedioxidhalt i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter (MF)

Mätning vid Rådhuset (urban bakgrund) 19,2 18,4 16,9 12,0 –

Mätning vid Hamngatan (gaturum) 23,0 24,2 25,7 – –

Partikelhalt (PM10) i luft, årsmedelvärde, mikrogram per kubikmeter (MF) – 18,1 20,0 17,7 –

VATTEN 2011 2012 2013 2014 2015

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras

Andel sjöar och vattendrag med god ekologisk status enligt EU:s 
vattendirektiv (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Andel skyddade dricksvattentäkter, allmänna och större enskilda (TFF, MFF) 37,5 50,0 50,0 50,0 50,0

Grundvatten ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra  
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status 
(Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Andel skyddade kommunala drickvattentäkter (TFF, MF) 75 75 75 75 –

Sjöar och vattendrag i Karlstads kommun ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras samtidigt som förutsättningarna 
för friluftsliv ska värnas

Andel sjöar med god ekologisk status (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Andel vattendrag med god ekologisk status (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Andel sjöar med god kemisk status (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Andel vattendrag med god kemisk status (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Antal aktiva vattenråd (MF) 3 3 3 4 4

1 Summa invånare i Karlstads tätort inklusive Skåre tätort. 



4

VATTEN 2011 2012 2013 2014 2015

Halterna av övergödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till en allsidig användning av mark och vatten

Andel sjöar som har problem med övergödning (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Andel vattendrag som har problem med övergödning (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Transport av fosfor och kväve i Alsterälven och Glumman, ton per år (SLU)

Glumman, fosfor 5,5 5,2 5,3 6,7 –

Alsterälven, fosfor 5,0 6,4 4,6 8,2 –

Glumman, kväve 63,7 68,3 62,7 86,1 –

Alsterälven, kväve 66,2 87,1 59,3 105,0 –

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål

Andel sjöar som har problem med försurning (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Andel vattendrag som har problem med försurning (Länsstyrelsen Värmland) – – – – –

Den fosfor från både enskilda och kommunala avlopp som ska återföras  
till åkermark ska återföras på ett säkert sätt

Godkänt slam enligt REVAQ-certifiering (TFF) Ja Ja Ja Ja Ja

Andel slam (i procent) med godkänd kvalité som tagits om hand  
av jordbruket (TFF) 100 100 93 100 100

NATUR OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 2011 2012 2013 2014 2015

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens  
värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas

Andel skyddad natur av kommunens landyta (TFF) 3,24 3,24 3,24 3,25 3,25

Andel ekologiskt brukad åkermark med miljöstöd för ekologisk odling av  
total åkermark (Jordbruksverket) 27,3 30,9 35,1 31,7 –

Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? Betyg 1–10  
(SCB:s medborgarundersökning) – 7,9 8,1 7,8 8,0

År 2020 ska ytterligare minst 1000 hektar skog av värde för naturvård  
eller rekreation vara långsiktigt skyddade jämfört med 2010

Areal skyddad skog i hektar (TFF) 957 957 957 987 992

Minst 550 hektar ängs- och naturbetesmark, varav minst 300 hektar 
strandängar, inom Karlstads kommun ska år 2020 vara väl betade  
eller slåttrade

Välhävdad areal ängs- och naturbetesmarker i hektar (TFF) – 425,9 310,2 369,3 405,0

Välhävdad areal strandängar i hektar (TFF) – 223,3 197,6 256,7 292,4

Arealen våtmarker inom Karlstads kommun som är ekologiskt eller 
hydrologiskt värdefulla ska inte minska från och med 2011

Volym (m3) våtmark i hektar som har förstörts genom exploatering, 
torrläggning eller kemisk påverkan (TFF) 0 0 0 0 45 000

Situationen i Karlstads kommun för rödlistade arter i allmänhet, och för 
kommunens särskilda ansvarsarter i synnerhet, ska förbättras jämfört  
med 2011

Antal genomförda åtgärder för att förbättra för rödlistade arter (TFF) – 0 3 14 15

Utförda inventeringar av vissa ansvarsarter (TFF) – 1 7 1 3
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MARK, BYGGANDE OCH BOENDE 2011 2012 2013 2014 2015

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt  
liv med hänsyn till natur och kulturvärden

Andel tätortsbor med 300 meter eller kortare till ett kvalitativt grönområde (TFF) – 84 – – –

All fysisk planering ska grunda sig på aktuella planeringsunderlag för: Bostäder, 
Verksamhetsmark, Risk- och sårbarhet, Energi, Transporter, Naturvård och 
grönstruktur, Vatten samt Kulturmiljö och arkitektur

Antal uppdaterade eller nya planeringsunderlag (SBF) 0 0 1 2 –

Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde 
inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och ett 
närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd

Mått saknas – – – – –

Ett aktuellt kunskapsunderlag som identifierar bebyggelsens kulturhistoriska 
värden i Karlstads kommun ska vara tillgängligt 2015, kulturhistorisk 
bebyggelse ska kontinuerligt skyddas i detaljplan

Sammanlagt antal inventerade områden i kulturmiljöprogrammet (SBF) 11 15 16 19 –

Sammanlagt antal kulturhistoriska byggnader med rivningsförbud i detaljplan (SBF) 86 89 92 97 98

Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara  
så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt

Metaller i mossa (kadmium och kvicksilver), milligram per kilo (MF)

Kadmium – – – – –

Kvicksilver     – – – – –

Metaller i avloppsslam (bly, kvicksilver och kadmium), milligram per kilo (TFF) 

Bly 19 16 20 16 14

Kvicksilver 0,81 0,81 0,62 0,62 0,67

Kadmium 0,63 0,68 0,73 0,72 0,67

Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för trafikbuller över 
riktvärdet 65 decibel utomhus (senaste mätningen genomfördes 2008 av TFF) – – – – –

Andel flerbostadshus byggda med blå lättbetong som dokumenterat klarar 
radonriktvärdet 200 becquerel per kubikmeter luft (MF) – – 2,3 14,2 32,0

Antal boende som utsätts för trafikbuller ska minska

Andel tätortsboende, i befintlig bebyggelse, som utsätts för trafikbuller över 
riktvärdet 65 decibel utomhus (senaste mätningen genomfördes 2008 av TFF) – – – – –

Årsmedeldygnstrafik i antal fordon på Hamngatan (TFF) 12 100 12 300 12 100 12 100 –

Årsmedeldygnstrafik i antal fordon på Jungmansgatan (TFF) – – 8 000 8 000 –

Användningen av naturgrus ska minimeras och bara användas där det inte  
kan ersättas av annat material

Mängd uttaget grus i ton (MF) 193 531 182 396 111 051 – –

Kunskapen om farliga ämnen ska öka för att minska användningen av hälso- 
och miljöfarliga kemikalier

Andel tillfrågade som upplever att de är tillräckligt informerade om vad som  
får spolas ned i avloppet (TFF) – – 72 – –

Andel tillfrågade som upplever att det är lätt att bli av med sådant som inte  
får spolas ned i avloppet (TFF) – – 75 – –

Inventera och riskklassa kommunala tillsynsobjekt i branschriskklass 1–2  
samt nedlagda deponier till år 2015

Andel kommunägda verksamheter i branschriskklass 1–2 samt nedlagda 
deponier som inventerats och riskklassificerats (MF) 0 0 0 23 8
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INTERNT MILJÖARBETE 2011 2012 2013 2014 2015

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun 
ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och 
med 2020 (jämfört med 2009)

Utsläpp av växthusgaser från verksamheter i koncernen, ton 
koldioxidekvivalenter 27 939 26 088 26 619 25 797 –

Alla medarbetare i koncernen Karlstads kommun ska ha kunskap och 
förståelse för hur arbetsplatsen och hur man själv bidrar till att uppnå våra 
gemensamma miljö- och klimatmål

Andel tillfrågade som uppger att Klimatutbildningen har ökat deras kunskaper 
om klimatförändringarnas orsaker (MF) 88 – – – –

Elanvändningen i kommunens lokaler ska minska med 10 procent från 2009 
till och med 2015 och med 15 procent från 2009 till och med 2020

Elanvändning i megawattimmar i kommunens lokaler (TFF) 35 599 34 062 36 285 38 643 38 943

Karlstads kommun ska ha tagit fram en policy för Grön IT senast utgången  
av 2012

Framtagen Grön IT-policy (KLK) – Ja – – –

Utsläppen av fossil koldioxid från anställdas resor till och från arbetsplatsen 
ska minska med 15 procent till och med 2015 och med 30 procent till och 
med 2020 (jämfört med 2010)

Utsläpp från arbetspendling i ton koldioxid (MF) – – – 4 000 –

Utsläpp av fossil koldioxid från bilresor i tjänsten ska minska med 40 procent 
till och med 2015 och med 80 procent till och med 2020 (jämfört med 2009)

Utsläpp från bilresor i tjänsten samt utsläpp från transporter med egna 
arbetsfordon, ton koldioxidekvivalenter (TFF) 2 409 2 051 2 339 2 361 2 154

Utsläpp av fossil koldioxid från transporter med egna arbetsfordon ska minska 
med 25 procent till och med 2015 och med 50 procent till och med 2020 
(jämfört med 2009)

Utsläpp från bilresor i tjänsten samt utsläpp från transporter med egna 
arbetsfordon, ton koldioxidekvivalenter (TFF) 2 409 2 051 2 339 2 361 2 154

Skärpta miljökrav ska ställas i alla nya upphandlingar som har en betydande 
miljöpåverkan senast 1 juli 2012

Andel upphandlingar där skärpta miljökrav ställts av totalt antal upphandlingar 
med betydande miljöpåverkan (KLK) 74 86 87 – –

Alla arbetsplatser i koncernen Karlstads kommun ska ha en fungerande 
sortering av matavfall och övrig källsortering som är väl förankrat hos 
personalen senast vid utgången av 2015

Andel fastigheter med arbetsplatser som har sortering av matavfall och övrig 
källsortering (TFF) – 97  ~ 100 ~ 100 100

Förankringsgrad bland personal (undersökning inte genomförd än) – – – – –

35 procent av livsmedlen i kommunens verksamhet ska vara ekologiska till 
och med år 2015 och 50 procent till och med 2020

Andel ekologiska livsmedel i Karlstads kommun (BUF) – 26 21 23 25





Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se
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